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Firma Akord Serwis jest przedsiębiorstwem stabilnym, posiada ugruntowaną 
pozycję na rynku i jest w stanie zagwarantować bardzo wysoki poziom 
świadczonych usług. Zatrudniona przez nas kadra posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie w zarządzaniu. Dysponujemy zapleczem ponad kilkuset 
wykwalifikowanych pracowników dedykowanych do pracy na Państwa obiekcie. 

Dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz zastosowaniu profesjonalnego 
sprzętu i środków chemicznych jesteśmy w stanie realizować stawiane przez 
naszych klientów zadania. Pracownicy mają do dyspozycji najlepszej klasy 
sprzęt i środki techniczne mogące polepszyć jakość i wydajność pracy. 

Dużą wagę przywiązujemy do bezpośredniej współpracy z przedstawicielami 
Zleceniodawcy, ze swej strony delegując każdorazowo osobę odpowiedzialną 
za prowadzenie spraw bieżących. Umożliwia to właściwy nadzór i ocenę 
wykonywanych przez nas usług, ciągłą kontrolę ich jakości oraz natychmiastową 
reakcję na wszelkie sugestie i uwagi. 

System kontroli, który funkcjonuje w naszej firmie pozwala na szybką korektę 
prac wykonanych niezgodnie z naszymi standardami jakości i natychmiastową 
ich poprawę w trakcie trwania tej samej zmiany.

O NAS
Firma Akord Serwis powstała w 2008 roku z rozdzielenia powstałej w 1997 
roku firmy Art - Clean w związku z zapotrzebowaniem firm poszukujących             
dodatkowych usług outsourcingowych tj.: 

 Sprzątanie 
 Prace pomocnicze 
 Obsługa magazynów
 Wspomaganie logistyki dostaw itp. 

Oferujemy również pracodawcom leasing personalny, który jest wygodną 
formą zatrudnienia dla firm, które poszukują nowych pracowników lub chcą 
zredukować koszty związane z obsługą własnych zasobów. 
Przekazanie wyspecjalizowanej firmie obsługi w przedstawionych zakresach 
pozwoli na wymierne zoptymalizowanie kosztów oraz polepszenie zarządzania 
organizacją. Powyższe działania pozwolą przede wszystkim na zmniejszenie 
koniecznej obsługi kadrowo - administracyjnej oraz konieczności zarządzania 
powyższym personelem.
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Wykorzystujemy sprzęt mechaniczny firmy: 

 Hako
 Comac
 Nilfisk Advance

Od kilkunastu lat stosujemy głównie środki 
chemiczne firm takich jak: 

 Medisept 
 Buzil 
 Ekolab

które posiadają wszelkie niezbędne atesty 
i certyfikaty. 

Do wszystkich preparatów dostępne są                   
zatwierdzone karty charakterystyki.

Nasza firma wykonuje prace z zakresu codziennego sprzątania różnych           
powierzchni oraz gotowa jest do wykonania szeregu prac dodatkowych oraz 
specjalistycznych wykonywanych okresowo. Zakres wykonywanych prac:

 Sprzątanie biur i sal konferencyjnych
 Sprzątanie hal produkcyjnych i magazynów
 Sprzątanie terenów zewnętrznych
 Pielęgnacja terenów zielonych
 Sprzątanie poremontowe wszelkich obiektów budowlanych 
 Utrzymanie porządku i czystości na osiedlach mieszkaniowych

USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
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Wyszukujemy na rynku najlepszych i najbardziej wartościowych pracowników. 
Nasze działania cechuje etyczność, uczciwość i profesjonalizm. 
Jesteśmy przekonani, że źródłem sukcesu firmy są odpowiednio dobrani, 
wyszkoleni i zmotywowani pracownicy. 

Zajmujemy się obsługą rekrutacji stałej, pracy tymczasowej oraz użyczaniem 
pracowników m.in. z Ukrainy. Optymalizujemy także koszty związane 
z zatrudnieniem pracowników poprzez proces outsourcingu. 

Świadczymy kompleksowe usługi związane z obsługą:

 Magazynów
 Hal produkcyjnych
 Prac porządkowych
 Prac w pakowalni
 Prac w sortowni
 Prac związanych z odzyskiwaniem materiałów i surowców          
 z niepełnowartościowych produktów
 Wszelkich prac okołoprodukcyjnych

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ
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W ramach naszych usług oferujemy: 

 Dostępność pracowników na czas wyznaczony przez 
 klienta 
 Pełen nadzór nad personelem
 Kompleksową obsługę administracyjną zatrudnionego 
 personelu 
 Kontrolę jakości świadczonych usług 
 Szeroki wybór ofert pracy
 Przejęcie wszelkich obowiązków Pracodawcy 

O jakości naszych usług mogą poświadczyć uzyskane referencje      
z obiektów, na których świadczymy podobne prace. 

Pragniemy również zaznaczyć, iż jesteśmy firmą lokalną, dzięki czemu 
jesteśmy w stanie skrócić czas reakcji do niezbędnego minimum. 

Współpracując z naszą firmą mają Państwo możliwość skorzystać       
z odpisu PFRON pozwalającego znacznie obniżyć koszty usługi. 

Mamy nadzieję, że nasza oferta zainteresuje Państwa i zaowocuje         
podjęciem korzystnej współpracy.
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 Posiadamy 20 letnie doświadczenie
 Gwarantujemy profesjonalne wykonanie usługi
 Niskie koszty administracyjno - personalne
 Jasna i czytelna konstrukcja umowy, która pozwala obu stronom 

 Stosujemy sprawdzone, profesjonalne środki chemiczne oraz     
 maszyny do utrzymania czystości
 Dostosowujemy technologię indywidualnie do specyfiki obiektu        
 Nieustannie podnosimy kwalifikacje naszego personelu     
 w zakresie sprzątania oraz stosowania chemii profesjonalnej

DLACZEGO MY    

jednoznacznie określić zakres usługi 
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ZAUFALI NAM:   
 

Tel: +48/6295515
Fax: +48/6295514
www.akord-serwis.pl
biuro@akord-serwis.pl

ul.Wrocławska 8, 26-600 Radom
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